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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  6    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
49/21-22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   โทรศัพท์ 077-284637   โทรสาร 077-284638    
E- mail : surat@boi.go.th :  http://surat@boi.go.th                                                                   
 

 

มำตรกำรใหม ่
 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด 
(ประกำศที่ กกท 1/2558) 
 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตาก 
(ประกำศที่ กกท 2/2558) 
 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัมุกดาหาร 
(ประกำศที่ กกท 3/2558) 
 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสงขลา 
(ประกำศที่ กกท 4/2558) 
 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้   
(ประกำศที่ กกท 5/2558) 
 มำตรกำรสนับสนุนกำรขยำยกิจกำรของผู้ได้รับกำรส่งเสริมอยู่เดิม 
(ประกำศที่ กกท 6/2558) 
 
 

 

 
ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  6   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 ตั้งแต่วันที่  1 สิหาคม 2558   เป็นต้นไป  จะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์จาก 077-284637  077-284435          
เป็น 077-407600   และหมายเลขโทรสาร จาก 077-284638  เป็น 077-404699  โดยผู้ที่สนใจสอบถาม
ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน หรือติดต่อราชการ สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ใหม่           
ได้ทุกวันเวลาราชการ  
 

ด่วน ศทภ.6 เปลี่ยนหมำยเลขโทรศัพท์ใหม ่
 

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  6   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 ตั้งแต่วันที่  1 สิหาคม 2558   เป็นต้นไป  จะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์จาก 077 -284637, 077-284435          
เป็น 077-404600   และหมายเลขโทรสาร จาก 077-284638  เป็น 077-404699  โดยผู้ที่สนใจสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ หรือติดต่อราชการ สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ใหม ่ได้ทุกวันเวลาราชการ  
 

ด่วน ศทภ.6 เปลี่ยนหมำยเลขโทรศัพท์ใหม ่



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 6 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 
1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ    และการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
2. ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน   
3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็ง
ของห่วงโซ่มูลค่า  
4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่  
5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจไทย และเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก  

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.boi.go.th (ประกำศที่ กกท 2/2557) 

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิกำรลงทุนในระยะ 7 ปี(พ.ศ. 2558 – 2564) 

มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ใหม่ 38 ประเภท 

 หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร   8 ประเภท เช่น 
การขยายพันธ์ุสตัว์หรือเลี้ยงสตัว์ การคัดคณุภาพ บรรจุ และเก็บ 
รักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ผลิตภณัฑ์จากยางธรรมชาต ิ

 หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน  5 ประเภท เช่น แก้ว
หรือเซรามิกส์  ช้ินส่วนเหล็กหล่อและเหล็กทุบ  

 หมวดอุตสาหกรรมเบา  7 ประเภท เช่น สิ่งทอ กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องเรอืน อัญมณีและเครื่องประดบั  

 หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5 ประเภท 
เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ช้ินส่วนยานพาหนะ 
การต่อเรือหรือซ่อมเรือ  

 หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร ์

 หมวดเคมีภณัฑ์ พลาสติก และกระดาษ  4 ประเภท ได้แก่ 
พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม พลาสติกรไีซเคิล  ยา สิ่งพิมพ์  

 หมวดกิจการบริการและสาธารณปูโภค  4 ประเภท ได้แก่ 
ศูนย์บริการโลจสิติกส์ ภาพยนตรไ์ทย การบริการแก่ธุรกิจสร้าง
ภาพยนตร์ โรงแรม 

 

สิทธิและประโยชน์ 
สิทธิและประโยชนด์้านภาษสีูงกว่าเกณฑ์ปกติ  
โดยจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
และได้รับยกเว้นภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตั้งแต่ 2-8 ปี 
จากปกติที่บางกิจการไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ก็จะได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้ 2 ปี หรือบาง
กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้ 3 ปี ก็จะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มอีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี       
เป็นต้น 

เงื่อนไข  
 เงินลงทนุไมน่้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่า

ที่ดินและทุนหมุนเวียน  
 ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 
 อัตราส่วนหนี้สนิต่อทุนไม่เกิน 3 : 1 
 อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 

10  ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ ในเคร่ืองจักร
หลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่
ใช้ในโครงการ   

 เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการ
ส่งเสริมแล้ว มีสนิทรัพย์ถาวรสทุธิหรือขนาดลงทนุ
ไม่รวมค่าที่ดนิและทนุหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้าน
บาท 
(ประกำศที่ กกท 5/2557) 

ส ำหรับมำตรกำรใหม่ที่เริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 และต้องยื่นขอส่งเสริมภำยใน 31 ธันวำคม 2560 

http://www.boi.go.th/


เพิ่ม/(ลด)
2557 2558 %

จ ำนวนโครงกำร 68 21 33 57
เงินลงทนุ(ล้ำนบำท)   16,629.5 2,401 5,706.1 138

กำรจ้ำงงำนไทย(คน)        2,828 354 2,146 506

มกรำคม - มิถุนำยน
2557

 

 

 

 

 
 
 
 

ครึ่งปีของปี 2558 (มกรำคม  - มิถุนำยน )  
บีโอไออนุมตัิให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคใตต้อนบน  33 โครงกำร 

 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนบน 7 
จังหวัด ในครึ่งปีของปี 2558 การลงทุนภาคใต้ตอนบนในช่วงมกราคม – มิถุนายน 2558 มีจ านวน 33 โครงการ   
เงินลงทุนจ านวน 5,706.11 ล้านบาท การจ้างงาน 2,146 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดจ านวน     
7 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งจ านวน 4 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ
จ านวน 3 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตยางแท่ง (Block Rubber)และ
ห รื อ ย า ง ผ ส ม ( CompoundRubber)จ า น ว น  2  โ ค ร ง ก า ร  กิ จ ก า ร ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ จ า น ว น  2  โ ค ร ง ก า ร                          
และกิจการแปรรูปสัตว์น้ า  กิ จการผลิตปูแช่แข็ ง  กิ จการผลิตสิ่ งปรุ งแต่ งอาหาร   กิ จการ ไบโอดี เซล                  
กิจการผลิตถ่านกัมมันต์ กิจการโรงแรม  กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ กิจการเดินเรือ
ท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว กิจการบริการที่จอดเรือทองเที่ยว กิจการผลิตอาหารอบแห้ง เช่น ผลไม้อบแห้ง 
เนื้ อ สั ตว์ อบแห้ ง  ที่ ตั้ ง โ คร งการส่ วน ใหญ่ อยู่ ใ น  จั งหวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี  จั งหวั ดภู เ ก็ ต  จั งห วั ดชุ มพร                    
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ตามล าดับ  
 ส าหรับแนวโน้มการลงทุนภาคใต้ตอนบนช่วงไตรมาสที่สามของปี 2558 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากยังมี         
ผู้สนใจขอส่งเสริมภาคใต้ตอนบน เป็น กิจการผลิต wood pellet  กิจการผลิตน้ ามันปาล์ม  กิจการผลิตไฟฟ้า  
กิจการผลิตไบโอดีเซล กิจการ Green Diesel กิจการผลิตน้ ายางข้น กิจการผลิตยางแท่ง กิจการผลิตยิปซั่ม    
กิจการอบพืช กิจการผลิตอาหารแช่แข็ง กิจการโรงแรม  กิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง กิจการผลิตน้ าประปา 
กิจการผลิตซอส กิจการผลิตที่นอนยางพารา กิจการผลิตมีดยาง  กิจการผลิต Nauplius  กิจการโรงช าแหละ กิจการ
ช าแหละหมู กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ กิจการผลิตสิ่งทอ กิจการผลิต Screw  กิจการ RDF กิจการผลิตภัณฑ์จาก
พลาสติก และกิจการสวนน้ า อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศยังมีปัจจัยส าคัญที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในภาคใต้ตอนบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรกำรพิเศษอื่นๆ 
 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต 
(ประกำศที่ กกท 1/2557)                                                           
 

 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัด 
(ประกำศที่ กกท 3/2557)                                                           
 

 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
(ประกำศที่ กกท 4/2557)                                                         

 

ท่ำนสำมำรถหำดูรำยละเอียดได้ที่ www.boi.go.th 
 



โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน 
 

ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน
(โครงกำร) 

เงินลงทุน
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำง
งำน(คน) 

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

แปรรูปสัตว์น้ า 1 10 200 จ.สุราษฎร์ธานี  

ไบโอดีเซล 1 350 28 จ.สุราษฎร์ธานี  

น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ 1 178.2 44 จ.สุราษฎร์ธานี  

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาลม์อบแห้ง 4 1,654.6 397 
จ.กระบี่(2) 
จ.ชุมพร 

จ.นครศรีธรรมราช 

น้ ามันปาล์มดิบ 3 98.8 69 จ.ชุมพร(3) 

ยางแท่ง (Block Rubber)และหรือยางผสม          
( Compound  Rubber) 2 678 622 จ.สุราษฎร์ธาน(ี2) 

อาหารอบแห้ง เช่น ผลไม้อบแห้ง            
เนื้อสัตว์อบแห้ง           

1 30 28 
จ.ชุมพร 

ปูแช่แข็ง 1 10 30 จ.สุราษฎร์ธาน ี

สิ่งปรุงแต่งอาหาร 1 11 11 จ.สุราษฎร์ธานี  

ถ่านกัมมันต ์ 1 60 49 จ.สุราษฎร์ธาน ี

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 7 916 352 จ.สุราษฎร์ธาน(ี6) 
จ.นครศรีธรรมราช 

ซอฟต์แวร์ 2 5.51 14 จ.ภูเก็ต(2) 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2 287.2 32 จ.นครศรีธรรมราช          
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 1 60 10 จ.นครศรีธรรมราช 

โรงแรม 1 459.7 151 จ.ภูเก็ต 



2557 2558

ไมเ่กนิ  20 1 7

มำกกว่ำ  20 - 200 17 18

มำกกว่ำ  200 - 500 3 8

มำกกว่ำ  500 - 1,000 0 0

มำกกว่ำ  1,000 0 0

จ ำนวนโครงกำร

ม.ค.-ม.ิย.ขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 1 154.6 16 จ.ภเูก็ต 

เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 1 156 21 จ.ภูเก็ต 

ศูนย์ฟื้นฟสูุขภาพ 1 89 43 จ.ภูเก็ต 

บริการที่จอดเรือทองเที่ยว 1 497.5 29 จ.ภูเก็ต  

รวม 33 5,706.11 2,146  

 

ขนำดกำรลงทุนโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม  
ครึ่งปีของปี 2558  ขนาดการลงทุนไม่เกิน 

20  ล้านบาท จ านวน 7 โครงการ กิจการซอฟต์แวร์
จ านวน 2 โครงการ  กิจการสัตว์น้ าแปรรูป            
กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ กิจการน้ ามันปาล์มดิบและ
เมล็ดในปาล์มอบแห้ง กิจการผลิตปูแช่แข็ง กิจการผลิต
สิ่งปรุงแต่งอาหาร  

ขนาดการลงทุน เกิน 20 - 200  ล้านบาท 
จ านวน 18 โครงการ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด
จ านวน 6 โครงการ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

จ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบจ านวน 2 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ กิจการผลิตถ่านกัมมันต์ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม กิจการ
เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว และกิจการผลิตไบโอดีเซล กิจการผลิตอาหารอบแห้ง และกิจการศูนย์ฟ้ืนฟู
สุขภาพ  

ขนาดการลงทุน 200 - 500  ล้านบาท จ านวน 8 โครงการ กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม
อบแห้งจ านวน 3 โครงการ ยางแท่ง (Block Rubber)และหรือยางผสม( Compound Rubber)จ านวน 2 โครงการ
กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด กิจการโรงแรม และกิจการบริการที่จอดเรือทองเที่ยว 

 
 
กำรลงทุน  
 
 
 
 

 หุ้นไทยทั้งสิ้นจ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86  

 หุ้นไทยร่วมกับต่างชาติจ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9    ฮ่องกงและคาซัคสถาน มาเลเชีย 
อังกฤษ สวิช นิวซีแลนด์ 

 หุ้นต่างทั้งสิ้นจ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 ฮ่องกง  ออสเตรเลีย เบลเยียม 
 

หุ้นไทยท้ังสิ้น 
73 % 

หุ้นไทยร่วมกับต่ำงชำติ 
18 % 

หุ้นต่ำงชำติท้ังสิ้น 
9 % 



รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนบน  

ล ำดับ 
 

บริษัท 
 

ที่ต้ังโครงกำร 
 

ผลิตภัณฑ์/กิจกำร 
 

เงินลงทุน 
 

สัญชำติ 
ผู้ถือหุ้น 

 

กำรจ้ำง
งำน 

1 
 

สามารถรุ่งเรือง
ปาล์มจ ากัด 

 

21/1 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคา      
อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 

ผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 
(1.12) 

 

59 ไทย 
 

15 

2 
 

เอส.พี.โอ.อะโกร
อินดัสตรี้ส์ จ ากัด 

 
 

81 หมู่ที่ 4 ถนนพระแสง 
- ทุ่งใหญ่ ต.สินปนุ       

อ.พระแสงจ. สุราษฎร์ธานี 
84210 

 

น้ ามันปาล์มดิบ และน้ ามนั
เมล็ดในปาล์มดิบ 

(1.12) 

178.2 ไทย 
 

44 

3 วอยซ์เบอสท์เทรด 
จ ากัด 

80/20 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยง
เมือง ต.มะขามเตี้ย       

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 

ถ่านกัมมันต ์
(1.17) 

60 ไทย 49 

4 บางขันพาราวูด้ 
อินดัสตรี้ จ ากัด 

135 หมู่ที่ 9 ถนนบ่อล้อ-
ล าทบั ต.บ้านล านาว 

อ.บางขัน 
จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
(7.1.1) 

60 ไทย 10 

5 ไทยทาโลว์แอนด์
ออยล์ จ ากัด 

118 หมู่ที่ 8 ถนน
นครศรีธรรมราช-หัวไทร         
ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
(7.1.1) 

97 ไทย 16 

6 มิซาริ จ ากัด จ.ภูเก็ต โรงแรม 
(7.4) 

459.7 ฮ่องกง 151 

7 ปาล์มธารา จ ากัด 82/2 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งตะไคร    
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 

86220 

น้ ามันปาล์มดิบ 
(1.12) 

24.8 ไทย 34 

8 นายสรนันท์ นนท
สวัสดิ์ศรี 

146/1 ม.3 ถ.สุราษฎร์-
ตะกั่วป่า ต.บางมะเดื่อ         
อ.พุนพิน สุราษฏร์ธาน ี

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

53 ไทย 34 

9 ไทยทาโลว์แอนด์
ออยล์ จ ากัด 

118 หมู่ที่ 8 ถนน
นครศรีธรรมราช-หัวไทร         
ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรีธรรมราช 

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
(7.1.1) 

190.2 ไทย 16 

10 Mr.Gostev Vadim 74-75 ม.15 ต.วิชิต         
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 
(7.3) 

154.6 ไทยฮ่องกง
คาซัคสถาน 

16 

11 สุรพล สิริพงสกร จ.สุราษฎร์ธาน ี เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

200 ไทย 64 

12 ภัทร ปาล์มออยล์ 
จ ากัด 

337/4 ถนนอุตรกิจ          
ต.ปากน้ า อ.เมือง            
จ. กระบี่ 81000 

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

491 ไทย 65 



13 เชียงตะวนั เนเจอร์
รัล ปาล์มออยล์ 

จ ากัด 

112/1 ต.วิสัยเหนือ         
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

น้ ามันปาล์มดิบ 
(1.12) 

15 ไทย 20 

14 น าชยัขนส่งทาง
ทะเล จ ากัด 

64/4 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา         
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่า
เรือท่องเที่ยว 

(7.3) 

156 ไทย  21 

15 เอ็มเคเอส รีนิวเอ
เบิล เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ากัด 

132/6 หมู่ที่ 5 ต.มะขาม
เตี้ย อ.เมือง                 

จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

140 ไทย  36 

16 อมร วรชมพู จ.สุราษฎร์ธาน ี เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

17 อมร วรชมพู จ.สุราษฎร์ธานี  เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

18 อมร วรชมพู จ.นครศรีธรรมราช  เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

166 ไทย  70 

19 วิยะเครป โปรดักส์ 
จ ากัด 

75/2 หมู่ที่ 2 ถนนหัวโอ        
ต.พุมเรียง อ.ไชยา              

จ.สุราษฎร์ธานี 84110 

แปรรูปสัตว์น้ า  
(1.11) 

10 ไทย 200 

20 บดี เชิดวิศวพนัธุ ์ 24/5 หมู่ 4 ถนนเอเชีย           
ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน            

จ.สุราษฎร์ธาน ี

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(1.17) 

25 ไทย 8 

21 ขวัญชาติ สายน้อย จ.ชุมพร น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

344 ไทย 76 

22 นามหงสน์้ ามนัปาล์ม 
จ ากัด 

168 ถนนเขา-ทุ่งใหญ่    
ต.พรุเตียว อ.เขาพนม 

กระบี่ 81140 

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

495 ไทยและ
มาเลเชีย 

180 

23 นิว ไบโอดีเซล จ ากัด 23 หมู่ 6 ต.เสวียด 
มาเลเซีย 

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธาน ี

ไบโอดีเซล 
(1.18) 

350 ไทยและ
มาเลเชีย 

28 

24 
 

บริษัท มะขาม เบย์ 
มาริน่า จ ากัด 

56/17 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา       
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

บริการที่จอดเรือทองเที่ยว 
(7.3)       

479.5 ไทย 29 

25 
 

บริษัท ยูนิวานชิ
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 

(มหาชน) 

173/2 ต.ท่าประจะ           
อ.ชะอวด                  

จ.นครศรีธรรมราช 

น้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดใน
ปาล์มอบแห้ง 

(1.12) 

324.6 ไทยอังกฤษ 
สวิชนวิ         
ซีแลน 

76 

26 
 

ศิริกูล ธารีรัตนาบลูย ์ 5/2 ต.ปากน้ า อ.เมือง          
จ.ชุมพร 

อาหารอบแห้ง เช่น ผลไม้
อบแห้ง เนื้อสัตว์อบแห้ง          

เป็นต้น 
(1.17)       

30 ไทย 28 



 

************************************* 
หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที่ http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 

************************************** 
 

27 วงศ์บัณฑิต จ ากัด จ.สุราษฎร์ธาน ี ยางแท่ง (Block Rubber)
และ หรือยางผสม ( 

Compound  Rubber) 

339 ไทยและ
มาเลเชีย 

311 

28 วงศ์บัณฑิต จ ากัด จ.สุราษฎร์ธาน ี ยางแท่ง (Block Rubber)
และ หรือยางผสม ( 

Compound  Rubber) 

339 ไทยและ
มาเลเชีย 

311 

29 AARON FRANKLIN 68/8 อาคาร Wings Villa 
7 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง    

จ.ภูเก็ต  

ซอฟด์แวร์ 
(5.7) 

1.8 ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด ์

4 

30 MICHAEL DHULST 24/23 หมู่ที่ 6 อาคารเลค
วูดฮิลล์ ต.เชิงทะเล        
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

ซอฟด์แวร์ 
(5.7) 

3.71 เบลเยียม
โปรตุเกส
เยอรมนั 

ออสเตรีย 

11 

31 กัมปนาถ เลาเมา๊ะ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ศูนย์ฟื้นฟสูุขภาพ 
(7.23.4) 

89 ไทย 43 

32 สุวณีย์ ทิพย์หมัด 75/2 หมู่ที่ 2 ถนนหัวโอ     
ต.พุมเรียง อ.ไชยา           

จ.สุราษฎร์ธานี 84110 

ปูแช่แข็ง 
(1.5.2) 

10 ไทย 30 

33 อารีวรรณ พรหม
สุวรรณ 

33/11 ต.คลองไทร          
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธาน ี

สิ่งปรุงแต่งอาหาร 
(1.11.6) 

11 ไทย 11 

mailto:surat@boi.go.th

